
 

MATEMATIK: 

Økonomisk ulighed 

 

 
Klarlægning af begreber og matematisk forståelse for GINI koefficienten 
 
I alle samfund findes der ulighed. Og mange forskellige former for ulighed. En af formerne for 
ulighed er økonomisk ulighed. I økonomisk ulighed kigger vi på indkomst og formue, det som 
også kaldes den økonomiske resurse.  I denne note vil vi beskæftige os udelukkende med 
indkomst efter skat for hele familier. Det giver det bedste billede, for her får man jo netop 
statens omfordeling af pengene vha. skatter med.  Altså hvad den enkelte familie egentlig at 
har at bruge og leve for. Denne indkomst kaldes den disponible indkomst. 

Der ligger mange samfundsfaglige argumenter til grund for fordelingen og forståelsen af 
ulighed. I denne sammenhæng vil vi forsøge at give et matematisk, objektivt redskab til at 
betragte økonomisk ulighed. Altså give politikere og andre et redskab, som de kan bruge til at 
vurdere den økonomiske ulighed i samfund. Dette redskab kaldes Gini koefficienten.  

Gini koefficienten er udviklet af den italienske samfundsforsker Corrado Gini (1884-1965), og 
er en måde at kvantificere økonomisk ulighed. Det er et alment anvendt redskab til at 
undersøge ulighed på tværs af lande og årstal. 

 

Deciler, Gini-koefficient og Lorenzkurven 
 

For at kunne forstå Gini koefficienten og Lorenzkurven skal vi først have styr på nogle 
begreber, herunder det statistiske begreb deciler. 

Deciler  

For at redegøre for Ginikoefficienten er det nødvendigt at indføre nogle begreber, hvor det 
første er deciler. Deciler er beslægtet med kvartiler, hvor en population - eksempelvis en 
befolkning - inddeles i 4 lige store dele, mens en median inddeler en befolkning i to lige store 
dele. Tilsvarende inddeler deciler en population i ti lige store dele. Vi er interesserede i at 
inddele befolkningen i ti lige store dele, ordnet således at den første tiendedel er de fattigste, 
den næste tiendedel er de næstmest fattige og så videre indtil den sidste tiendedel, som er 
de rigeste. Til at illustrere dette vises et eksempel. 
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Figur 2.5 

Histogram, hvor den danske befolkning er inddelt i ti lige store grupper ordnet i forhold til 
indkomstfordelingen på førsteaksen. Søjlens højde viser hver gruppes samlede indkomst. 
Hvis befolkningens indkomst var ligeligt fordelt, ville søjlerne være lige høje. Kilde OECD. 

Figuren viser tydeligt, at den rigeste tiendedel har en langt større disponibel indkomst end 
den fattigste tiendedel, men for at vurdere, hvordan det ville have set ud, hvis de ti deciler 
havde den samme indkomst, vises et nyt histogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 2.6 

De røde søjler er de samme som i figur 2.5, mens de blå repræsenterer en indkomstfordeling, 
hvor alle deciler har den samme indkomst, hvilket svarer til at alle personer har den samme 
indkomst. Bemærk, at der med ”Perfekt lige indkomst- fordeling” menes, at indkomsten er 
fuldstændig jævnt fordelt og udtrykker således ikke en holdning til indkomstfordelingen. 

 

Lorenzdiagram Id c196 

Det næste begreb, der er nødvendigt for at forklare Ginikoefficienten, er et Lorenzdiagram. 
Dette er en videreudvikling af decilerne præsenteret i histogrammerne ovenfor. Første skridt 
er at "stable" de røde søjler. Den første røde søjle i figur 2.6 går igen i figur 2.7, mens den 
anden søjle ved 20 % af befolkningen i figur 2.7 er summen af de to første søjler i figur 2.6. 
Med andre ord "stables" de to første røde søjler ovenpå hinanden, hvorved søjle to fås i figur 
2.7. 

 

 

Figur 2.7 

Samme data som i figur 2.6. Her er søjlerne blot "stablet", således at den fattigste tiendedels 
samlede indkomst er den første røde søjle, mens den næste røde søjle er summen af den 
fattigste og næstfattigste tiendedel og så videre. De blå søjler viser igen den perfekte lige 
indkomstfordeling. Forskellen på figur 2.6 og figur 2.7 svarer til forskellen mellem frekvens og 
kumuleret frekvens i deskriptiv statistik. 

 



Sidste skridt i vejen mod at lave et Lorenzdiagram er at ændre søjlerne til kurver. 

 

 

Figur 2.8 

Et Lorenzdiagram med de samme data fra Danmark som i figur 2.7. Her er søjlerne erstattet af 
linjer. 

 

I et samfund, hvor indkomsten er perfekt lige, vil indkomstfordelingen være som den blå 
kurve i figur 2.8, mens den røde kurve viser den reelle indkomstfordeling i Danmark 2005. 
Hvis vi vurderer arealerne under de to kurver, har vi et meget konkret grundlag til at vurdere 
uligheden i et samfund.  

Ginikoefficienten er defineret som arealet imellem de to kurver som andel af arealet under 
den blå kurve. Disse arealer vil vi nu beregne og som kronen på værket beregne 
Ginikoefficienten. Dette vil vi gøre på to måder. (se følgende bilag og opgaver) 
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